
 

 

Inf.: 0732/20 
 
 
 

Bragança Paulista, 11 de novembro de 2020. 
 
 

Srs. Pais e alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. 

  Planejamento Semanal de 11/11 a 17/11 

 

#fiqueemcasa 
 

Continuamos com nossos conteúdos e atividades. 

Estamos felizes por verificar que todos estão se empenhando ao máximo para conquistar no-

vos aprendizados e grande êxito. A colaboração de cada um, representará o sucesso de todos. 

Iniciamos nossa Atividade Digital Direcionada (ADD), sempre ao vivo, no horário das 08:00h 

às 12:00h e tenho certeza que já se adaptaram ao esquema atual com facilidade. A Atividade Digital 

Direcional será essencial para o desenvolvimento escolar dos alunos, assim como para o processo 

avaliativo. 

Para acessar, basta entrar no site: http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2 

         Senha: 40346666 para todas as aulas 

 Qualquer dúvida deve ser esclarecida através de WhatsApp da Coordenadora Pedagógica 

Tânia (9 3029-0927) ou Orientadora Educacional Gislene (9 3368-4447). 

 

 

 

 

 

 

http://www.objetivobp.com.br/plantaocovid-ef2


 

 

 

Português: 

 

 Apostila 4 - Anexos - Quadros com resumos de conteúdos gramaticais. 

 Páginas: 85 a 87 – Concordância. 

 Obs.: Como estas páginas da apostila fazem parte de um anexo de revisão de conteúdos já 
vistos em anos anteriores, não há vídeo no portal. No entanto, esse conteúdo será minucio-
samente tratado e explicado em ADD pela professora, portanto é imprescindível que o aluno 
esteja presente na aula online. 

 TC: 59. 

 

Geografia: 

 

 Caderno#4: Módulo#8: Japão, Oceania e Antártida. 

 Assistir as vídeoaulas: 

 8.1. Conhecendo o Japão. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=31962509-a6d5-48cd-9dde-
28c58089d6c3&instituto=objetivo&referencia=191118_AlexandraFigueiredo_Geografia_IX_9A
no_AD 

 8.2. Japão - Relevo. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=3d595878-015b-43a5-aa44-
4fda7b92af51&instituto=objetivo&referencia=191125_AlexandraFigueiredo_Geografia_I_9Ano_A
D 

 8.3. Japão - Clima. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 
https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ba479bdb-3b56-44be-ad1c-
3a22dbc41b77&instituto=objetivo&referencia=191125_AlexandraFigueiredo_Geografia_II_9A
no_AD 

 8.4. Japão - Economia. Link da vídeoaula com a professora Alexandra Maria: 

 https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=11864f1a-110b-416c-999e-
27719f625bc8&instituto=objetivo&referencia=201016_AlexandraFigueiredo_Geografia_III_9Ano_
AD 

 A seguir, realizar a leitura de textos, mapas e os exercícios propostos, entre as páginas 42 a 
48. Concluindo as Tarefas propostas.  

 Anotar as dúvidas e esclarecer nas aulas online! 

Boa semana, ser humano! 

Informática: 

 Módulo 13 e 14: CSS - Tabelas. 

 Ler as páginas 32,33 e 34. 

 Atividade da página 34 e o exemplo da página 35. 

 E-mail de contato da classe: objetivoinfo.9ano@gmail.com  

 Acesso a plataforma: www.objetivo.br 
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História: 

 

 Módulo 13 - Rupturas e continuidades: do fim da ditadura á Nova República. Revisão 

 2 vídeos - Professor Fernando. 

 Faça uma revisão sobre o conteúdo em seu caderno, destacando os pontos mais relevantes. 

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Brasil: a encruzilhada da ditadura. 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=ef792d0a-c249-42fe-a483-
f5b142b20496&instituto=objetivo&referencia=Brasil:%20a%20encruzilhada%20da%20ditadur
a  

 Professor: Fernando Sérgio de Almeida Evangelista. 

 Aula: Nova República e a Constituição de 1988 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=a7619d68-0a2c-407b-bc88-
c2ff257ade33&instituto=objetivo&referencia=Nova%20Rep%C3%BAblica%20e%20a%20Con
stitui%C3%A7%C3%A3o%20de%201988  

 

Ciências: 

 

 (Vida e Evolução) - Módulo 18 – Preservação da biodiversidade 

 Leitura: Página: 31 (A importância da biodiversidade). Páginas: 33 e 34 (Unidades de conser-
vação). Páginas 35 e 36 (Sustentabilidade e consumo consciente)  

 Vídeo (Professora: Maria Lúcia Catalani): (Preservação da biodiversidade). 

 Link: https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=810d7a95-33b3-4913-8a5c 
4533f57b2281&instituto=objetivo&referencia=Preserva%C3%A7%C3%A3o%20da%20biodiversid
ade 

 Exercícios: Páginas: 32, 34 e 35. 

 Tarefa 31: Páginas: 55 e 56. 
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Matemática: 

 

 Apostila 4 - 4º Bimestre - Módulo 16 - Equações do 2º grau II 

 16.3. Sistemas de equações do 2º grau - página 67 a 71. 

 Exercícios - página 71 a 73 e TC 49. 

 Vídeo - equações do 2º grau parte I e II (professora Rosana Perleto) 

 OBS: os vídeos falam sobre as equações do 2º grau em geral 

 Parte I 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=aef523da-f948-481f-ae85-
5c8b57d09f75&instituto=objetivo&referencia=191105_RosanaSantos_Matematica_V_9Ano_AD 

 Parte II 

https://tvweb3.unip.br/player/Transmissao?id=edd208a8-0fa7-435e-985e-
c00bc8412f8a&instituto=objetivo&referencia=191105_RosanaSantos_Matematica_VI_9Ano_AD 

 

Arte: 

 

 Apostila página 26 e 27.  

 Tema cinema ler textos e assistam ao vídeo  sobre a origem do cinema 
https://youtu.be/avFXu5dJQII 

 

Inglês: 

 

 Na apostila 4, módulo 15, páginas 17 e 18 

 Text Comprehension 

 Grammar 

 Review: Relative Pronoun, Present Perfect, Modal Verbs 

 Vocabulary: verbs 

 Homework 43 

 

No site objetivo.br, após o acesso com login e senha, EAD OBJETIVO, Conteúdo On-line, disciplina 
Inglês, acesse Módulo 15 – And the Oscar goes to ... (Objetivo Talks), faça os exercícios dos seis 
últimos quadros. Depois acesse Módulo 15 – And the Oscar goes to ... Faça os exercícios propostos. 
E no final do módulo assista a vídeo aula com a Profª. Márcia. 

 

Educação Física: 

 

 Acessar o link https://youtu.be/3OpweWCuA_A executar a aula do professor Giovanne. 

 

Atenciosamente, 
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https://youtu.be/3OpweWCuA_A

